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PARECER Nº 1434/2012 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE 
O PROJETO DE LEI Nº 291/11  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel “estabelece 
diretrizes para recapeamento asfáltico por empresas permissionárias e concessionárias 
de serviços públicos, no âmbito do município de São Paulo”. Estabelece a iniciativa que 
as empresas permissionárias e concessionárias de serviços públicos, quando 
realizarem serviços de manutenção de seus equipamentos no subterrâneo das ruas e 
avenidas do município de São Paulo, cuja execução demandar recapeamento da via 
deverão, sob pena de multa, obedecer aos seguintes critérios:  
I. Executar freza do pavimento em uma largura de 10 metros a partir do eixo 
longitudinal e transversal da vala ou reparo, propiciando o nivelamento da rua de 
modo a evitar depressões ou lombadas;  
II. Preencher a vala com material adequado executando a compactação conforme 
norma técnica estabelecida pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;  
III. O posto de visitas da galeria que estiver nos limites do estabelecido no item I, 
deverá ficar nivelado com a extensão asfáltica.  
Estabelece ainda, que o descumprimento de tais disposições sujeita o infrator ao 
pagamento de multa no valor de 2.000 (duas mil) UFM - Unidade Financeira Municipal, 
por dia de atraso.  
Justifica o autor, dentre outras alegações, que não obstante a existência de regras 
para normatização dos serviços prestados pelas concessionárias e permissionárias de 
serviços públicos, a má execução do recapeamento asfáltico realizado após a 
manutenção de seus equipamentos, deixa ondulações que se sobrepõem ao longo de 
toda a via, causando acidentes e aumento da manutenção dos veículos que por ela 
trafegam, devido ao fato de que a maioria dos recapeamentos é realizada apenas no 
limite do buraco aberto, sem o devido nivelamento do remendo com a via, 
ocasionando defeitos logo nas primeiras semanas. A Comissão de Constituição, Justiça 
e Legislação Participativa manifestou-se pela legalidade e pela constitucionalidade da 
proposta. A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifestou-
se favoravelmente ao projeto, nos termos de substitutivo apresentado objetivando 
adequá-lo às suas observações referentes ao disposto na Lei Municipal nº 13.614/03, 
que dispõe sobre diretrizes para a utilização de vias públicas, respectivos subsolos e 
espaços aéreos e obras de arte, para implantação de equipamentos de infraestrutura 
urbana. A iniciativa reveste-se de relevante interesse público, motivo pelo qual esta 
Comissão posiciona-se favoravelmente à sua aprovação, nos termos do substitutivo 
apresentado pela Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente.  
Sala da Comissão de Administração Pública, em 05.09.2012.  
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